
N-ro 10-11-12 Oktobro, Novembro kaj Decembro 1973-a 

24-a Jaro 
BONDEZIROJ. 

Okaze de la venontaj festoj, la estraro de ITALA FER- 

VOJISTA ESPERANTO-ASOCIO "I.F.E.A." kaj la redakcio de 

“ITALA FERVOJISTO", varme bondeziras feliĉan Kristnaskon 
kaj prosperan Novjaron al ĉiuj membroj kaj simpatiantoj 

de nia Asocio; korajn bondezirojn ankaŭ al la estraro de 

la INTERNACIA FERVOJISTA ESPERANTO-FEDERACIO “I.F.E.F. 

kaj al la tuta anaro kaj legantaro en ĉiuj Landoj. 
    

A seguito delle deliberazioni dell'Assemblea riunita 
a Trento nel quadro del 449 Congresso Italiano di Espe- 

ranto, le quote sociali per l'anno 1974 sono le seguenti: 
- Associazione all'IFEA, IFEF, FEI ed UEA con abbonamen- 

to alla rivista "L'ESPERANTO-FEL": £. 4'O00,- annue 

(£. 3'000,- per i giovani fino a 21 anni e per i fami- 
liari). 

- Associazione solamente all'IFEA ed IFEF (per quei Soci 
che pagano le quote di associazione alla FEI ed UEA di- 
rettamente o tramite i Gruppi Esperantisti locali): £. 
1'500,- annue. 
Si pregano vivamente i Soci che non hanno pagato le 

quote sociali per l'anno 1973 e continuano a ricevere il 
bollettino, di trasmettere con ogni urgenza le quote 1973 
da noi versate alle Associazioni di cui siamo aderenti, 
oppure trasmettere le loro dimissioni per non pagare, an- 
che per il 1974, le loro quote alle suddette Associazioni. 
FERROVIARI ADERITE ALL'I.F.EoA. 

VERSATE IMMEDIATAMENTE LE QUOTE 1974! 
SOSTENETE LA NOSTRA ASSOCIAZIONE! 

Per agevolare il versamento delle quote sociali si 
allega il bollettino del Conto Corrente Postale 19336403 
intestato all'IFEA, Via Donato Creti, 61 I- 40128 BOLOGNA 
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26-a KONGRESO DE INTERNACIA 

   

  

    
LS FERVOJISTA ESPERANTO-FEDERACIO 

Fisaio. i de la 11-a ĝis la 17-a de majo 1974 

TARRAGONA cHispANIiO) |   TARRAGONA (Hispanio) 

Konstanta adresos 26-a Esperanto-Konkreso IFEF. Ronda 

S.Antonio 46/50, 29, 4“. BARCELONO-11 (Hispanio). 
Bankkonto: Banco Central-Agencia 19, Avenida Josĉ Anto- 

nio, 780, Barcelona-13 (Konto 3538/50 26-a Esperanto- 

Kongreso I.F.E.F. 

Akceptejo situos en la stacidomo de TARRAGONA. Sekvu la 

informilojn kaj montrilojn videblajn sur la peronoj de 

la stacio. Ankaŭ en la stacio de Barcelono-Termino fun- 

kcios kongresinformejo la 10-an kaj 11-an de majo (je 

la 10 horo ĝis la 24 horo). 

PROVIZORA PROGRAMO 

Vendredo 10/5: Kunsido LKK-IFEF Estraro. Gazetara konf. 

Sabato 11/5: Akcepto de kongresanoj. Interkona vespero 

Dimanŝo 12/5: Ekumena Diservo. Solena malfermo. Komuna 

fotografado. Urba rondveturado kaj inaŭ- 

guro de Esperanto-Muzeo. Folklora Vespero 

Tundo 13/5: Kunsidoj Estraro-Komitato (ne publika kaj 

publika). Kunsido de fakaj komisionoje 

Fakprelego kaj filmprezentado. Kongresa 

bankedo kaj Internacia balo. 

Mardo 14/5: Kunsido de fakaj komisionoj. Akcepto fa- 

re de la Urbestro. Posttagmeza ekskurso. 

Arta Vespero. 

Merkredo 15/5: Unua plenkunsido. Posttagmeza ekskurso. 

= Forumo. 
Jaŭdo 16/5: Dua plenkunsido. Junulara vespero» 

Vendredo 17/5: Tuttaga ekskurso kaj fermo de la kongre- 

so dum la tagmanfo. 

Sabato 18/5: Ekveturo per rezervita vagonaro al Bars 

celono., Postkongresa programo. 

KONGRESKOTIZOJ: ĝis 31-1-74: Kongresano, Pesetoj 600. 

Familianoj, pensiuloj, gejunuloj ĝis 2I-jaraj pagas la 

duonon. Simbola aliŝo: minimume, 100 Pesetoj.
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HOTELPREZOJ (po persono) 
  

  

  

  

    
    

  

            

Kategorio Unulita ĉambro Dulita ĉambro 

Nura | Kompleta] Nura | Kompleta 
tranoktejo | pensiono | tranoktejc | pensiono 

(A) (B) (C) (D) 

la 560 1070 450 960 

2a 300 630 250 580 

3a 200 470 180 450 

4a 150 410 125 385 

Sa 100 300 85 285 

È septaga loĝado en la kongrescio 1500     
  

La hoteloj de ni rezervitaj estas proksime de la maro 
aŭ en proksimeco de la kongresejo. La prezoj estas po 
persono kaj inkluzivas servmonon kaj turistan takson. 
La 6-a kategorio estas du-tri lita ĉambro en ferio-do- 
metoj; ĝi postulas kompletan pensionon dum la kongres- 
semajno. La nombro da litoj en tiu kategorio estas li- 
migita. 
HOTELREZERVO: Por la perado de tranoktebleco po lito 

35 Pesetoj. 
EKSKURSOJ: 
A) Duontaga ekskurso al S. Pau de Ordal: 100 Pesetoj. 
B) Duontaga ekskurso al Sitges: 75 Pesetoj. 
C) Duontaga ekskurso al Tortosa: 150 Pesetoj. 
D) Tuttaga ekskurso al Kontserrat: 500 Pesetoj. 
KONGRESA BANKEDO: 350 Pesetoj. 
  

La jarkunveno de I.F.E.A. okazis la 18-an de septembro 
1973 en Trento, en la kadro de la 44-a Itala Esperanto- 
Kongreso; ĉeestis 22 personoj, inter kiuj du eksterlanda- 
noj. Raportis la sekretario, kiu evidentigis la agadojn 
de la Asocio dum la jaro: nome: 
- la unuan fojon ni ricevis naciskale la kroman libertem- 
pon por partopreni la 25-an Jubilean Kongreson de IFEF en 
Aarhus (Danlando); deko da niaj membroj ricevis rekte de
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la benerala Direkcio de Italaj Ŝtataj Fervojoj 10-tagan 
alĝonan libertempon kun kompleta salajro; 
- daŭras nia. agado ankaŭ en eksterfervoja tereno; laste 

en Venezia kaj Treviso, pere de niaj membroj, esperanto 
eniris en fervojistan kaj nefervojistan medion: tie na- 
skiĝis grupoj aliĝintaj al I,5.F. (Itala E-Federacio); 
- dum tiu Ĉi jaro ankaŭ en Reggio Calabria kaj Padova e- 
stiĝis niaj grupoj ĉe lokaj : ojistaj postlaborejoj 
(D.L.F.); pere de tiuj grupoj disvastiĝis ankaŭ la mova- 
do en eksterfervoja tereno; klopodoj estas faritaj tiu 
cele ankaŭ en aliaj urboj, ekzemple en Grosseto, Pisa, 
Bari kaj Trieste. Rilate al tio ni rekomendas utiligi la 
cirkuleron de la ŝenerala Direkcio de Italaj 2tataj Fer- 
vojoj (favore al Esperanto), kiu instigas la Prezidantojn 
de D.L.F. helpi la esperantistajn fervojistojn organizi 
B-kursojn kaj fondi esperantajn branĉojn en la kadro de la 
kulturaj sekcioj de "Dopolavoro Ferroviario" 
- en internacia tereno la raporto evidentigas la eniron 
de "Japana Ligo Esperantistaj Fervojistoj" kiel 20-a lan- 
da asocio de IFEF; la fervojistan kuntakt-kunvenon dum la 
58-a U.K. en Beogrado (prelegis inĝ. Sekzres; kaj la pre- 
legon de kolego Ŝrediĉ dum la Internacia Somera Universi- 
tato. Ambaŭ prelegoj rilatis modernajn kaj aktualajn te- 
mojn pri ekspedado per "konteneroj". 
- en Beograĝo oni taksis oficiale IFEF kiel la plej forta 
kaj agema Fak~asocio de U.E.A. (Universala Z-Asocio); 
- rimarkindaj la enketoj de Japanoj rilate al la fervoj- 
ista salajro en la mondo, kaj de kolego Walder (Svislan- 
do, estrarano de IFEF) rilate al pensiuloj. 

Aprobinte la financan raporton kaj aliajn organizajn 
aferojn, post diskutado estis decidite: 
-plialtigo de la jarkotizo de £,1000 al £.1500 ek de 1974; 
-alifo al "Nonda Turismo" kiel Asocia membro; 
-elekto de la nova estraro por la dujara periodo 1974-75; 
-elekto de la membro de IEF-konsilio flanke de nia fak-aso- 
cio (unue D-ro A.Nenabene kaj poste D-ro 4.De Salvo). 

La fervojistoj dankas la Prezidanton de L.K.K., Alfredo 
Bassetti, kiu partoprenis la laborojn, kaj ĉiujn komita- 
nojn pro la bonega organizado de la kongreso. ŝsprimas pe- 
ton ke estonte la laboroj ne okazu samtempe kun aliaj kun- 
venoj kaj kun ekskursoj aŭ vizitoj. 
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SPERANTO-RENKONTIĜO EN VENECIO 

La 28-an, 29-an kaj 30-an do septembro okazis en 
Venecio la renkontiĝo de aŭstriaj kaj italaj esperan- 
tistoj organizita de S-ro Tarlindano. La 6-a oficiala 
trilanda renkontiĝo okazos en 1$74-a ĉar tiu ĉi jare 
la jugoslavaj samideanoj ne povis partopreni pro la 
ĥolero. Gesinjoroj Gimelli kaj mi ĉeestis la onti- 
ĝon kiel reprezentantoj de la grupo de Bolonjo. al- 
venis en Venecio sabaton posttagmeze, sed la malfrŭo 
Ge la trajno malpermesis al ni viziti kun le grupo la 
insulojn iurano, Burano kaj Torcello. Ĉe la stacidomo 
esperantisto atendis nin kaj alportis al ni la salutojn 
de la venecia grupo. lli enŝipiĝis sur la boaton kaj 
ŝerĉis atingi la aliajn, sed vane. Zn lurano, konata 
pro ĝiaj laboraĵoj el vitro, ni admiris la belegan ĉef- 
preĝejon de Sankto Donato kaj promenis laŭlonge de la 
kanaloj. Poste ni enŝpiĝis por Burano, la insulo ĉe la 
brodaĵoj, mirindaj pro ilia perfekteco kaj pro la paci- 
enco de la virinoj kiuj brodas ilin. Lasta, sed tre 
mallonga etapo estis Torcello, dezerta insulo kiu pre- 
zentas al la vizitanto la spektaklon de tre interesa 
mozaikplena preĝejo. 

Dum la vespermanĝo ni havis okazen interkonatiĝi 
kun novaj gesamideanoj kaj ĝui la plezuron revidi mal- 
novajn esperantistojn kiuj alvenis jam vendredon. Por 
konkludi gaje la interkonan vesperon kelkaj inter la 
partoprenantoj estis gastigitaj ĉe S-ro Tarlinĉano, 
kiu malkorkis por ni la plej malnovajn kaj aromplenajn 
botelojn de vino kiujn li posedis. 

Dimanĉon post la meso celebrita de esperantista sa- 
cerdoto, S-ino Gimelli disŭonis la diplomojn al la ler- 
nantoj de la esperanto-kurso en Venecio. Dum la mateno 
la grupo vizitis la dukanpalacon, sur kies plafonoj 
kaj 'muroj la pentraĵoj de Paolo Veronese kaj Tintoret- 
to estas admirataj Ĉiutage de miloj da personoj. La 
vastaj kaj riĉaj salonoj de la regado de la "Serenis- 
sima" kontrastas kun la malhelaj, mallarĝaj mallibe- 
rejoj kiujn la Ponto de la Sopiroj kunigas kun la du- 
ka palaco. 1/90 
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Pli ol 60 esperantistoj tagmanĝis kune: la nombro 
de la partoprenantoj la neoficialan renkontiĝon estis 
pruvo de la intereso kiun la esperantistoj havas por 
la homaj kontaktoj ekster la oficialaj aspektoj aŭ ce- 
loj de la movado. Posttagneze ni vizitis per boato la 
insulon de Sankte Lazaro, kie vivas la armenaj pastroj 
mekitaristoj. La monakejo enhavas tre malnovan kaj ra- 
ran kolokton de armenaj libroj kaj manuskriptoj: la 
muzeo elmontras mirinde konservita egiptan mumion, in- 
dianan tronon kaj multajn aĵojn de la sumera civiliza- 
cio. La pastro, kiu gvidis nin dum la vizito, parolis 
al ni pri la armena religio kaj rakontis ion pri la 
origino de la monakejo (kiu estis iam leprulejo) kaj 
pri ĝia plej fam-konata gasto, Lord Byron, kiu ofte 
pasigis ĉi tie, en trankvila moedito,multajn tagojn dum 
sia restado en Venecio. De la pastroj mekitaristoj e- 
stas rimarkinda la presejo kie estas eldonitaj libroj 
en armena lingvo kaj en 35 aliaj diversaj. La ĵusa gra- 
va verko eldonita de la presejo estas kolekto de arme- 
naj miniaturoj ŭe la biblioteko de la monakejo. La e- 
sperantista grupo interesiĝis tre aktive pri la arme- 
naj tradicioj sed la plej granda kontentigo donis al ni 
la armena pastro, kiu komprenis Esperanton, ankaŭ se li 
aŭdis ĝin por la wua fojo dum sia vivo. Per la reveno 
al Venecio finiĝis la Esperantista renkontiĝo, kiu ne 
estis oficiala manifestacio, tamen donis al la ĉeestan- 
toj la eblon konstati ke esti Esperantisto kaj pasigi 
iom da tempo kun samideanoj ĉiam valoras. 

Nariacristina LEGNANI 

MAJNFINO EN LUGANO 

3-a kaj 4-a de novembro 1973-a 
La Tiĉina Esperanto-Ligo organizis kulturan semajn- 

finonla 3-an kaj 4-an de novembro ĉe "Scuola-Circolo Mi- 
gros" en Lugano. Temo de tiu renkontiĝo estis: "La lin 
gvo kiel instrumento de kumunikado inter la homoj". 

La gepartoprenantoj estis dividitaj en tri grupoj: 
A) Esperantistoj, kiuj ŝatas aŭdi interesajn prelegojn 
kaj praktiki Esperanton. B) Esperanto-gelernantoj ŝatan- 
taj progresi, aŭdi, paroli kaj praktiki la lingvon. C) 
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Por tiuj kiuj deziras ekkoni kio estas kaj kiel funkcias 
Papo rento. 

la prelegantoj estis: D-ro Inĝ. Ciordano Azzi el Como, 
pri:"La poezia esprimivo en loka, nacia, internacia line 
voj". D-ro Tazio Carlevaro el Novazzano, pri: "lesaĝo kaj 
psiko", D-ro Renato Corsetti el Romo, pri: "La movado por 
internacia lingvo: ĉu ĝi havas politikan signifon?".(Clau- 
de Gacondel La Sagne, pri:"Kio estas aĥdvida kaj progra» 
mita instruado de lingvoj Prof-ro D-ro ilicola Ki 
el Rho (Vilano), pri:"La lingvo por komuni 
ta medio". Tiziano i'olinari el Lugano, pri:"Prezentoj 
kelkajn ambiguajn punktojn ĉ de la lsperantaj gramatiko, sin- 
takso kaj leksikologio". ŝrmigi Rodari el lilano, pri: 
"kielonidisvastigas kaj utiligas la internacian lingvon". 

Lla prelegoj estis ĉiuj altnivelaj kej interesaj. 
Por la grupo 0) S-ro Ĉacond kaj D-ro Carlevaro instruis 

per aŭdiovida metodo, la bazajn elementojn, la "mekanikon" 
kaj la strukturon de Esperanto; kaj la historion de la lin- 
gvo Esperanto. Sekvis la ronda tablo gvidata de Inĝ.Azzi, 

Dum la amika vespero de sabato D-ro Carlevaro prezentis 
diapozitivojn, muzikojn kaj reciton de poezioj pri Kelto 
kaj ties poeto Karmenu l'allia. lin la sama vespero firmigi 
Rodari brile prezentis ne tro seriozan panoramon de la ri- 
medoj por allogi novajn adeptoj al nia movado. La amika 
vespero finiĝis antaŭ la 23-a horo, sed ni longe diskutis 
pri la sprita kaj belega prelego de 3-ano Rodari ĉar ni 
restis pli ol duonhore ŝlositaj en la kongresejo. 

Dimanĉe matene antaŭ la komenco de la prelegoj, en la 
kongresejo mem, okazis ekumena Esperantlingva Di-bervo, 
katolika kaj evangelia gvidate de katolika Pastro Seo; 
Battista Cadei kaj de evangelia Pastoro Rev, liax Klibler. 
Trafa kaj kortuŝa estis la homilio de Pastro Cadei. 

Dimanĉe vespere ĉiu reiris al propraj hejmoj kaj dum 
la vojaĝo daŭris la diskutado pri la altnivela kultura 
manifestacio. 

  

        

    

      Ĝojo 

  

kiu dir _ rapide 
tas bela fabelo “lstis = “fini 8... rapide finiĝis. 

Gianluigi GINULLI 
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8N ĤARKOVO (UKRAJN 

Agrablan kaj specialan okazon, por diskonigi Esperan- 
ton, donis al mi ĉijare, nia komunuma estraro, kiam por 
festi sien ĝemoliĝon kun la urbo Ĥarkovo decidis rende- 
vui, al ukrajna delegacio, ĝian viziton al nia urbo, oka- 
zinta en la jaro 1966. 

La "BOLONJA SZlAJNO" en Ĥarkovo okazis je la fino de 
septembro (de la 25-a ĝis la 30-a) kaj la itala delegacio, 
gvidata de la urbestro mem, Prof-ro Zangheri, ricevis var- 
megan akcepton de la rusaj amikoj. Inter la membroj de 
tiu delegacio mi havis la bonŝancon kaj honoron esti ak- 
ceptata kiel reprezentanto de la "Bolonja Esperanto-grupo! 

Jam de la foriro komenciĝis mia propaganĉo, inter la 
kunvojaĝantoj mem. lultaj el ili montris scivolemon kaj 
intereson pri la kono de internacia lingvo kaj mi bone 
sukcesis per helpo de kunportita materialo. 

En Ĥarkovo ĉio bone funkciis: miaj amikoj esperantistoj 
sinmontris bonvolemaj kaj taŭgaj por nia alta celo. Per 
interkonsento de la du urbestroj, ili ofte venis ĉe nin, 
en nian hotelon, kaj alportis urbajn gazetojn kun fotoj 
kaj artikoloj (de ili mem esperantigitaj) kiuj pritrektis, 
kun favora opinio, la "Bolonja Semajno"n kaj ŝiajn artajn 
manifestaciojn. 

Dum la unua oficiala renkontiĝo, mi donacis, kiel oma- 
ĝo de la bolonja esperantistaro, la "DIA KOMEDIO"n tradu- 
kitan en Esperanton de Peterlongo; tiam, nia urbestro Prof- 
ro Zangheri proponis al mi tosti en Esperanto. Tion, fe- 
liĉe, mi sukcese faris kun tuja traduko en itala lingvo, 
poste la interpretistino traŭukis ĝin ankaŭ ruse. La mem- 
broj de la itala delegacio tre interesiĝis koncerne la 
interparolojn inter mi kaj miaj rusaj geamikoj, kaj kon- 
statis la efikon de Esperanto por rekta interkompreniĝo. 

La esperantistoj de Ĥarkovo estas multnombraj kaj ak- 
tivaj; mi ĝojis vidante multajn tre junajn adeptojn kiuj 
kantis entuziasme, kaj aktive laboras por atingi pacon, 
pere de amikaj homaj rilatoj. kli ĝuis diversajn kunvenojn 
kun interŝanĝo de salutoj, donacoj kaj pristudoj por la 
Estonto. lio estas nia kontribuaĵo al efektivigo de uni- 
versala frateco kaj la du urboj, dufoje Zemeligitaj, po- 

vos vere nomiĝi "frataj". GIUSEPPINA GALBERINI 
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ĜENERALA KUNVENO DE F.F.E.A 
PARIZO la 20-a kaj 21-a de oktobro 1973-a 

Grupo de italaj fervojistoj esperantistoj vizitis ankaŭ 

ĉijare la Jarkunvenon de la Franca Fervojista Esperanto- 

Asocio "F.F.E.A."“. Jam sabate matene je nia alveno en la 

stacidomo "Paris-Lyon" ni vidis francan kolegon kiu akom- 

panis nin unue al la hotelo, poste al la kunvenejo, nome 
la salonoj de UAICF (Arta kaj Intelekta Unuiĝo de Francaj 
Fervojistoj). Post amika interbabilado kun francaj kaj ali- 
landaj geamikoj, ni iris kune ĉe la kantino de stacio Saint 

lazare por la tagmanĝo. Posttagmeze, dum la francaj kole- 

goj daŭrigis la laborojn, ni vizitis la katakombojn, kiuj 

disvolviĝas sub la "tri montetoj" (Montparnasse, Montsou- 

ris, Montrouge), kaj estis uzataj kiel ŝtono-minejoj ekde 
la galla-romana epoko. En 1785-a la forlasitaj partoj de 
tiuj minejoj estis utiligataj kiel ostejo; oni translokis 

en Ŝi, de la apudaj tombejoj pli ol du milionojn da skele—- 

toj. En la galerioj, la osto-restaĵoj estas ordigitaj laŭ- 

longe de la muroj tial ke tibioj kaj kranioj prezentas ma- 

kabran dekoraĵon. 
La komuna vespermanĝo okazis en la kantino de la stacio 

Montparnasse. La vespero finiĝis per belega ekskurso sur 

ŝipeto laŭlonge la rivero Seino. Tiu mirinda ekskurso ek- 

konigis al ni la vidindaĵojn de la centro de Parizo. 
Dimanĉe matene okazis la oficiala parto de la kunveno 

en la ĉeesto de la reprezentanto de la Francaj Fervojoj 

kaj de la Prezidanto de U.A.I.C.F. S-ro Pahin. Salutis la 
kunvenon reprezentantoj de Fervojistoj Esperantistoj de 
Aŭstrio, Belgio, Germanio, Italio, Nederlando, Svislando. 
La kunveno, bonege regata de la Prezidanto Robiolle (kun 

la tradukado de kolego Delaquaize), malgraŭ la ampleksa 

tagordo, marŝis glate kaj fluis rapide, tial ke je la 11-a 

horo fustatempe ni povis forveturi aŭtobuse al Chantilly 

por la luksega komuna bankedo» 

Poste, vizito de la Kastelo de Chantilly kaj de ĝiaj 

belegaj kolektoj de pentraĵoj, de ĝia fabela parko, kie e- 
stas dissemitaj multnombraj bredejoj de pur-sangaj ĉeva- 
loj. 

Post la reveno al Parizo, danke al klopodoj kaj al apa- 
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rato de amiko Happy, ni vidis la filmon pri la lasta ski~ 
semajno en Strussnig, prezentatan de Johano Geroldinger» 

Fine la adiaŭoj. La multnombra itala delegacio restis 
ankoraŭ tagon por pli ĝui la vidindaĵojn de Parizo. 

„19-a INTERNACIA PERVOJ. ISTA ESPERANTO-SKISEMAJ) NO 

I.F.E.S. 74 

9-16 februaro 1974 MALA KOPA-SLOVENJ GRADEC-JUGOSLAVIO 
Adreso de la organizanto: Jovan MIRKOVIĈ, Filipiĉeva 21 

YU-62000 MARIBOR — tra 
Bankkonto: 518-620-T-32002-10/181 KB Maribor-Jugoslavio. 
Kompleta pensiono inkluzive uzo de telferoj estas110-115 
dinaroj (dependas de la kategorio de le ĉambro). 
Neskiantoj kiuj ne uzos la telferojn pagas 20 dinaroj 
malpli de la indikita tagpensiono. 
Montara domo "Partizanka" kie okazos la IFES-74 estas 
atingebla per aŭtomobilo. Estas dezirinde ke partopre- 
nantoj antaŭ la alveno skribu kiam ili alvenos por orga- 

nizi komunan veturadon al la domo. 

  

  

Okaze de la granda turisma movado al Romo antaŭvidita 

por la SANKTA JARO 1974-1975, la provinca turisma organi- 
zaĵo de Romo (E.P.T.) sin deklaris preta republikigi bi1- 
dajn broŝurojn pri romaj monumentoj kaj vidindaĵoj en e= 
speranto, kondiĉe ke ĝi konstatu pro le nombro da petoj, 

la utilon kaj la oportunon de tia lingva broŝurpresado. 
Sekve ĉiuj interesatoj, personoj kaj grupoj, estas kon- 

silataj peti senprokraste esperantlingvajn broŝurojn skri- 

bante al: E.P.T., Via Parigi n. 1 I-O0187 Roma, Italujo. 

F.S.: LA UNUA PRAMŜIPO “BIDIREKTAN    

Ŝipo longa pli ol 77 metrojn, kapabla vojaĝi de po 14,5 

nodoj kaj taŭga por transporti 34 kamionojn, estis aldoni- 
ta al la ŝiparo de Itala Ŝtata Fervojo (F.S.). 

Rilatas al la unua "bidirekta" Ŝipo de F.S. kiu eston- 

te deĵoros tra la markolo inter Kalabrio kaj Sicilio; ĝin 
oni nomis "AGATA", kaj ĝi estis enmarigita en Riva Trigo- 
so, en la ĉeesto de la Vic-Ministro pri Transportoj Sena- 
tano Onorio Cengarle, de la Generala Direktoro de F.S. 
Inĝ. Filippo Bordoni, de la Ĝenerala Direktoro de la Ti-
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renaj Ŝipfarejoj Inĝ. Enrico Bocchini. Ŝipo-bapto-patrino 

estis la edzino de Senatano Cengarle, sinjorino Paola. 
Karakteriza trajto de la nova Ŝipo, al kiu, post monato 

oni aldonos la ĝemelan "PACE", estas specialigo por transpor 
tado de pezaj ŝarĝaŭtoj. 

ESPERANTO EN LA RADIO 
  

PROGRAMO DE LA ELSENDOJ DE LA POLA RADIO EN ESPERANTO. 
Novembro 1973-a - Majo 1974-a 

Radio Varsovio ĉiutage disaŭdigas en internacia lingvo du 
programo jn: 6,00 he Ondlongoj: 41 m- 49 m. 200 m. 

16,30 h. Ondlongoj: 31 m. 41 me 
POLA RADIO-KONKURSO POR EKSTERLANDANOJ. 

Premioj: 10-tagaj ekskursoj tra Pollando. Multaj premioj kaj 
obiektaj donacoj. Al partopreno en la lotado de la premioj 
rajtigas respondo almenaŭ al unu el subaj demandoj: 
1) Kiujn atingaĵojn de Pollando (sociajn, ekonomiajn, kultu- 

rajn ktp) en la periodo de la 30 lastaj jaroj vi opinias 
la plej interesaj? 

2) Pri kio karakteriza: nomo; evento, fenomeno, obiekto ktp 
vi ekpensas lige kun Pollando? 

3) Kiujn establejojn projektitajn aŭ konstruitajn de la po- 
loj en via lando aŭ en la mondo vi konas? 

la respondojn sendu al: Polskie Radio, O0-950 WARSZAWA, P.O. 

Box 46 Pollando, en kovertoj signitaj per la devizo: "Kon- 
kurso" ĝis la 31-a de decembro 1973-a. 

NOVA ESTRARO DE I.F.E.A. ELEKTITA EN TRENTO 

Prezidanto Manlio GALLI. Sekretario Germano GIMELLI. 
Membroj: Giulio CATENA (Kasisto), Alfredo BASSETTI, Gino 
CORSO, Alberto MENABENE, Spartaco TARLINDANO, Attilio LIOTTO. 

Kontrolantoj: Celso CORRADI, Renzo MANTOVAN, Mirella MERLANI 
anstataŭantoj: Aldo FORMAGGIO, Pietro MARTIRE. Asociaj juĝa- 
ntoj: Giordano AZZI, Pasquale CECI, Bernardino LATTANZI. 
Komitatano ĉe IFEF: Germano GIMELLI, Komitatano ĉe I.E.F. 

Antonio DE SALVO. 

Honoraj membroj: adv. Raffaele BAGNULO, Prof.Inĝ. Bernardi- 
no LATTANZI. 

 


